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17.2.2016 A8-0012/4 

Изменение  4 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0012/2016 

Нотис Мариас 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. 

2015/2115(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ва. като има предвид, че през 

последните години  такива 

оптимистични прогнози  почти 

системно са били опровергавани в 

последствие;  

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/5 

Изменение  5 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0012/2016 

Нотис Мариас 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. 

2015/2115(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че ниските цени на 

енергията имат отрицателно 

въздействие върху инфлационните 

очаквания, но биха могли да 

подпомогнат икономическото 

възстановяване; 

Г. като има предвид, че ниските цени на 

енергията имат отрицателно 

въздействие върху инфлационните 

очаквания, но биха могли да 

подпомогнат икономическото 

възстановяване, обаче биха могли също 

така да породят мащабно обявяване 

на несъстоятелност в свързаните с 

нефта сектори и да създадат 

отрицателна верижна реакция; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/6 

Изменение  6 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0012/2016 

Нотис Мариас 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. 

2015/2115(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. очаква ЕЦБ да допринася за общите 

икономически политики в рамките на 

Съюза, както и за постигането на 

техните цели, съгласно член 282 от 

ДФЕС, при условие че основната 

задача за ценова стабилност не е 

изложена на риск; 

заличава се 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/7 

Изменение  7 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0012/2016 

Нотис Мариас 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. 

2015/2115(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. приветства категоричния 

ангажимент на ЕЦБ от август 2012 г. „да 

направи всичко възможно“ в защита на 

еврото; 

11. изразява съжаление по повод на 

категоричния ангажимент на ЕЦБ от 

август 2012 г. „да направи всичко 

възможно“ в защита на еврото; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/8 

Изменение  8 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0012/2016 

Нотис Мариас 

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. 

2015/2115(INI) 

Предложение за резолюция 

 Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. отбелязва, че на 24 ноември 2015 г. 

Комисията предложи за банковите 

депозити обхващаща цялата еврозона 

схема за гарантиране на депозитите 

(EDIS); 

34. отбелязва, че на 24 ноември 2015 г. 

Комисията предложи за банковите 

депозити обхващаща цялата еврозона 

схема за гарантиране на депозитите 

(EDIS); посочва, че схемата всъщност 

е замислена като постоянен 

механизъм за прехвърляне в рамките 

на еврозоната, но че въпреки това  

никога няма да разреши вътрешно 

присъщите на ИПС асиметрични 

дисбаланси; 

Or. en 

 

 


